
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2018. (XI.08.) számú rendelete 

a képviselő-testület által alapított címekről, kitüntetésekről  

és azok adományozásának  rendjéről 

 

 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) d) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

I. Fejezet 

 

Celldömölk Város Díszpolgára cím 

 

1.§ 

 

(1) Celldömölk Város Önkormányzata a város közéletének kiemelkedő személyiségei 

számára, akik a város érdekében gazdasági, kulturális, vagy egyéb téren kifejtett kiemelkedő 

tevékenységükkel, vagy életművükkel a várost tiszteletreméltóan szolgálják, vagy szolgálták, 

elismerése és tiszteletre méltó kifejezéseként „CELLDÖMÖLK VÁROS DÍSZPOLGÁRA” 

címet (a továbbiakban: díszpolgári cím) adományozza. 

 

(2) Ugyancsak díszpolgári cím adományozható az ország, vagy a tájegység érdekében 

tevékenykedett és történelmi érdemeket szerzett személyiségnek. 

 

(3) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely celldömölki állandó lakos, 

társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, intézmény. 

 

2. § 

 

(1) A díszpolgári címet a képviselőtestület általában öt évenként egy alkalommal, január 6-

án, a várossá nyilvánítás évfordulóján adományozza. Az adományozás képviselőtestületi 

határozattal történik. A határozatban az adományozás alapjául szolgáló érdemeket fel kell 

sorolni. 

 

(2) Az adományozásról a Vas Megyei Levéltárat értesíteni kell. 

 

3. § 

 

(1) A díszpolgári címmel díszoklevél, valamint díszített kisplasztika jár, melyeket a   

polgármester ad át. 

 

(2) Az átadás városi ünnepi rendezvényen, vagy képviselőtestületi ülésen történik. 

 

 

 



 
 

4. § 

(1) A díszpolgári oklevél tartalmazza: 

a)  az adományozó megjelölését, 

b)  a határozat számát és keltét 

c)  a kitüntetett nevét, és foglalkozását, 

d)  az adományozás rövid indokolását, 

e)  az adományozó pecsétjét. 

(2) A díszpolgári oklevelet a polgármester, alpolgármester és a jegyző írják alá. 

 

5. § 

 

(1) A díszpolgárt a város és az önkormányzat jelentősebb eseményeire, rendezvényeire meg 

kell hívni. 

 

(2) Az önkormányzat tisztségviselői és a hivatal dolgozói munkaidőben soron kívül 

kötelesek fogadni és halála esetén ingyenes díszsírhely illeti meg. 

 

6. § 

 

A díszpolgári címet a képviselőtestület határozattal megvonhatja attól, aki annak viselésére, a 

díszpolgársággal járó tiszteletre, megbecsülésre méltatlanná válik (vált). A visszavonásról az 

érintettet írásban kell értesíteni. 

 

II. Fejezet 

 

Pro Urbe Celldömölk-díj 

 

7. § 

 

(1) Celldömölk Város Önkormányzata azon természetes és jogi személyeknek, valamint 

jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki, vagy amely több évtizedes – 

társadalmi, gazdasági, tudományos, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, művészeti, 

sport és egyéb területeken – végzett kiemelkedő tevékenységével hozzájárult a város 

értékeinek növeléséhez, Pro Urbe Celldömölk-díjat adományoz. 

 

(2) A Pro Urbe Celldömölk-díjra vonatkozó kezdeményezéseket 1. § (3) bekezdésben 

meghatározott személyek és szervezetek terjeszthetik fel. 

 

(3) A Pro Urbe Celldömölk-díj adományozásáról a képviselő-testület dönt, alkalmanként 

legfeljebb három díj adományozható. 

 

(4) A Pro Urbe Celldömölk-díj adományozására Celldömölk várossá nyilvánításának és 

település egyesítésének jubileumi évfordulói alkalmából, ötévente kerülhet sor. 

 

(5) Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének kezdeményezésére azon 

természetes személy részére, aki több évtizedes kiemelkedő tevékenységével hozzájárult a 



 
 

város fejlődéséhez, az (1) – (4) bekezdésektől eltérően Pro Urbe Celldömölk-díjat 

adományozhat. 

 

(6) A Pro Urbe Celldömölk-díj posztumusz is adományozható. 

 

(7) A Pro Urbe Celldömölk-díjban részesítetteknek a polgármester az adományozásról szóló 

oklevelet, valamint természetes személy esetén emlékgyűrűt, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező közösség esetén emlékplakettet ad át. 

 

(7) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 

a)  az adományozó megnevezését, 

b)  az adományozott nevét, foglalkozását, illetve a közösség, a szervezet   

megjelölését 

c)  az adományozás rövid indoklását 

d) az adományozó pecsétjét. 

 

(8) Az oklevelet a polgármester, alpolgármester és a jegyző írják alá, az oklevelet és a díjat 

a polgármester adja át. 

 

III. Fejezet 

 

Celldömölk Jubileumi Érdemérem 

 

8. §  

 

(1) Celldömölk Város Önkormányzata azon természetes és jogi személyeknek, valamint 

jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki, vagy amely több évtizedes – 

társadalmi, gazdasági, tudományos, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, művészeti, 

sport és egyéb területeken – végzett kiemelkedő tevékenységével hozzájárult a város 

értékeinek növeléséhez, a várossá Celldömölk Jubileumi Érdemérem adományoz. 

 

(2) A Celldömölk Jubileumi Érdemérem vonatkozó kezdeményezéseket a polgármester, a 

képviselők és a jegyző terjeszthetik fel. 

 

(3) A Celldömölk Jubileumi Érdemérem adományozásáról a képviselő-testület dönt, 

alkalmanként legfeljebb tizenöt díj adományozható. 

 

(4) A Celldömölk Jubileumi Érdemérem adományozására Celldömölk várossá 

nyilvánításának és település egyesítésének  jubileumi évfordulói alkalmából, ötévente 

kerülhet sor. 

 

(5) A Celldömölk Jubileumi Érdemérem posztumusz is adományozható. 

 

(6) A Celldömölk Jubileumi Érdeméremben részesítetteknek a polgármester az 

adományozásról szóló oklevelet és emlékplakett ad át. 

 

(7) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 

a)  az adományozó megnevezését, 



 
 

b)  az adományozott nevét, foglalkozását, illetve a közösség, a szervezet   

megjelölését 

c)  az adományozás rövid indoklását 

d) az adományozó pecsétjét. 

 

(8) Az oklevelet a polgármester, alpolgármester és a jegyző írják alá, az oklevelet és a díjat 

a polgármester adja át. 

 

     IV. Fejezet 

 

Celldömölk Városért Érdemérem 

 

 9. § 

 

(1) Celldömölk Város Önkormányzata a közéletben, a városfejlesztés, a gazdasági élet, a 

művészet, a közművelődés, valamint a sport területén a közösség javára kifejtett kiemelkedő 

tevékenység elismeréséül, az „augusztus 20-i állami ünnep” alkalmából „CELLDÖMÖLK 

VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET adományoz.  

 

  (2) Celldömölk Város Önkormányzata a nevelés, az oktatás területén a közösség javára 

kifejtett kiemelkedő tevékenység elismeréséül „Pedagógus nap” alkalmából 

„CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET” adományoz.  

 

  (3) Celldömölk Város Önkormányzata az egészségügy területén a közösség javára kifejtett 

kiemelkedő tevékenység elismeréséül „Semmelweis nap”  alkalmából „CELLDÖMÖLK 

VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET” adományoz.  

 

  (4) Az (1) (2) (3) bekezdésben megjelölt alkalomból évente maximum  5-5  db érdemérem 

adományozható.  

 

  (5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni a várostörténet szempontjából jelentős, évfordulós 

ünnepek alkalmából lehet, és ebben az esetben az ünnep alkalmából is adományozható. 

 

  (6) Az érdeméremre vonatkozó kezdeményezéseket az 1. § (3) bekezdésben meghatározott 

személyek és szervezetek terjeszthetik fel az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon. 

 

  (7) A javaslatokat a bizottságok is véleményezhetik. 

 

 

(8) Az érdeméremben részesítettnek a polgármester az adományozásról szóló oklevelet, 

valamint emlékplakettet ad át. 

 

(9) Az érdemérmek átadása az augusztus 20-i ünnepség, illetve a várostörténet 

szempontjából jelentős, évfordulós ünnepség keretein belül történik.  

 

(10) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 

 

a) az adományozó megnevezését, 

b) az adományozott nevét, foglalkozását, illetve a közösség, a szervezet megjelölését 



 
 

c) az adományozás rövid indoklását 

d) az adományozó pecsétjét. 

 

(11) Az adományozásról szóló oklevelet a polgármester, alpolgármester és a jegyző írja alá. 

 

   V. Fejezet 

 

Celldömölk Városért Emléklap 

 

10. §. 

 

(1) Celldömölk Város Önkormányzata a közéletben, a városfejlesztés, az egészségügy a 

gazdasági élet, az oktatás, a művészet, a közművelődés, valamint a sport területén a közösség 

javára kifejtett kiemelkedő tevékenység elismeréséül CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT 

EMLÉKLAPOT adományozhat. 

 

(2) Az emléklap adományozásáról a polgármester dönt. 

 

(3) Az emléklapban részesítettnek a polgármester az adományozásról szóló oklevelet, 

valamint ezüstözött érmet ad át. 

 

(4) Az emléklap tartalmazza: 

 

a) az adományozó megnevezését, 

b) az adományozott nevét, foglalkozását, illetve a közösség, a szervezet megjelölését 

c) az adományozás rövid indoklását 

d) az adományozó pecsétjét. 

 

(5) Évenként maximálisan 25 db CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EMLÉKLAP 

adományozható. 

 

   (6) Az emléklapot a polgármester írja alá és adja át. 

 

 

VI. Fejezet 

 

Kresznerics Ferenc Díj 

 

11.§. 

 

(1) Munkássága, életműve emlékének megőrzése céljából Celldömölk Város 

Önkormányzata Kresznerics Ferenc díjat alapít. 

 

(2) Celldömölk Város Önkormányzata díjat adományoz: a könyvtárügy, könyvterjesztés, a 

nyelvészet, a magyar kultúra és külföldi megismertetése, az oktatás, az egyházi élet és 

a tudomány területén maradandót alkotók részére. 

 



 
 

(3) Olyan személyek részesülhetnek az elismerésben, akik városunkhoz, Kemenesaljához 

kötődnek, illetve tájegységünkkel kapcsolatban alkottak maradandó életművet. 

 

(4) A Kresznerics Ferenc díjra vonatkozó kezdeményezéseket az 1. § (3) bekezdésben 

meghatározott személyek és szervezetek terjeszthetik fel. 

 

(5) A díj adományozásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

(6) A díjat amely egy plakett és díjazott nevére kiállított oklevél, a polgármester adja át, a 

díj átadására a  Magyar Kultúra Napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepségen kerül sor. 

 

(7) A díjat, a polgármester, alpolgármester és a jegyző írják alá. 

 

 

VII. Fejezet 

 

Vegyes rendelkezések 

 

12. §. 

 

(1) Az elismerésben részesülőkről és a kitüntetettekről nyilvántartást kell vezetni. 

 

(2) A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett nevét, a kitüntetés fajtáját, és a kitüntetés idejét. 

 

(3) A Képviselő-testület és az érintett intézmények vezetői a kitüntetések, elismerések mellé 

pénzjutalmat állapíthat(nak) meg, amelynek fedezetét az éves költségvetésében biztosítja. 

 

(4) Az elismerések részletes leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

 

 

VIII. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

13.§. 

 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(2) Hatályát veszti Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő testületének a 

CELLDÖMÖLK VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím, a CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT 

ÉRDEMÉREM, a CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EMLÉKLAP, a KRESZNERICS FERENC 

DÍJ, valamint a NÍVÓ-DÍJ, alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 31/2008. (X.31.) 

önkormányzati rendelete. 

 
 

Celldömölk, 2018. november 7. 

 

 

 

Fehér László        Farkas Gábor 

polgármester           jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2018. november 8. 

 

        Farkas Gábor 

               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. melléklet  a 13/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelethez 

 

 

J A V A S L A T 
 

_________________ 

kitüntetésre  

 

 

Név:  

Leánykori név:  

Munkahelye:  

Beosztása:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

Elérhetőség: (tel. fax; e-mail)  

Korábbi állami kitüntetései:  

Javaslat a kitüntetés átadására:  

 

 

Hivatalos indokolás (1 mondat):  

 

 

Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése:  

 

 

 

 

Celldömölk, év hó nap 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. melléklet  a 13/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

E L I S M E R É S E K  L E Í R Á S A  

 

 

 

1./ Celldömölk Város Díszpolgára cím 

Az elismerés tárgyiasult formája kisplasztika: porcelán anyagú, téglalap alakú, rajta a Mária-

kegytemplom és kolostor képe, valamint a díj elnevezése. A kisplasztika kő alapzaton áll, amin 

szerepel az adományozás éve. 

 

2./ Pro Urbe Celldömölk-díj 

Az elismerés tárgyiasult formája természetes személy esetén emlékgyűrű, jogi személyiség és jogi 

személyiséggel nem rendelkező közösség esetén emlékplakett: 

a) Emlékgyűrű. arany pecsétgyűrű, rajta a város címerével, belevésve az adományozás éve. 

b) Emlékplakett: porcelán anyagú, négyzet alakú, rajta a város címere és a díj megnevezése, a 

díszdobozon az adományozás évével. 

 

3./ Celldömölk Jubileumi Érdemérem 

Az elismerés tárgyiasult formája emlékplakett: porcelán anyagú, négyzet alakú, rajta a város 

címere és a díj megnevezése, a díszdobozon az adományozás évével. 

 

4./ Celldömölk Városért Érdemérem 

Az elismerés tárgyiasult formája emlékplakett: porcelán anyagú, négyzet alakú, rajta a város 

címere és a díj megnevezése, a díszdobozon az adományozás évével. 

 

5./ Celldömölk Városért Emléklap 

Az elismerés tárgyiasult formája ezüstözött érem: ezüstözött bronz anyagú, kör alakú, rajta a város 

címerével, valamint a Városháza képével, díszdobozban. 

 

6./ Kresznerics Ferenc-díj 

Az elismerés tárgyiasult formája emlékplakett: porcelán anyagú, négyzet alakú, rajta a Kresznerics 

család címere és a díj megnevezése, a díszdobozon az adományozás évével. 


